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Kdo se sportem rozjaří
mívá růže ve tváři
sportuje la la la
rukama nohama!

Foto Antonín Bělonožník
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Práce na naučné stezce Bobovce jsou v plném proudu!
Naší snahou je zatraktivnit naše město
a okolí nejen turistům, ale hlavně našim
občanům. Plánovaná naučná stezka Bobovka by měla končit vyhlídkou Špička.
Proto je i základ jednotlivých prvků řešen
v režimu odrazu světla. Jejich detailní podobu a umístění budou řešit architekti
přímo na místě. Vlastní pochozí stezka
je již prakticky hotová. A nutno podotknout, že chůze po ní je velice pohodlná.
Vjezd cyklistům bude zakázaný. Jednáme
s AOPK o vhodném řešení jednotlivých
zastavení, aby nebyla pro lesní živočichy
nebezpečná. Hlavně díky zrcadlení. Tato
stezka bude zcela odlišná od klasických
panelových NS. Hlavní snaha je vedena vzpomínkou na bobový a sáňkařský

sport v Tanvaldě. Ale s využitím prvků,
které upoutají pozornost. Necháváme architektům volné ruce. Prapůvodní dráha
měla start právě u skaliska, na kterém se
dnes tyčí vyhlídka Špička, cíl byl až u nemocnice. Později došlo k posunutí startu k dnešní nemovitosti Junáku (jedním
z důvodů byla rovinka hned po startu, kdy
mnohdy museli jezdci svůj stroj potlačit)
a zkrácení, kdy cíl byl u Penzionu Bobovka
(důvodem byl nově budovaný výtah pro
boby). Nyní se projektuje místo bývalých
horních tenisových kurtů parkoviště,
včetně sociálního zařízení, aby nedocházelo ke konfliktům kvůli špatnému parkování.
Vladimír Vyhnálek

Rybí přechod na Kamenici
Na začátku Tanvaldu hned za cedulí panuje v korytě řeky Kamenice již nějakou
dobu čilý ruch. Z iniciativy spolku Svatý
Petr a s finanční pomocí Státního fondu
životního prostředí zde probíhá výstavba
rybího přechodu na letitém jezu s rozdílem hladin více než tři metry.
Rybí přechody jsou významným prvkem
ochrany přírody, který napomáhá ke zkvalitnění jak rybí populace, tak i celého říčního ekosystému, neboť pomáhá eliminovat
negativní stránky jinak veskrze pozitivního zásahu člověka do vodního toku, kterým budování jezů z řady dalších důvodů
nesporně je. Namátkou uveďme ochranu
před erozí, snížení následků velkých vod,
zklidnění části toku, prokysličení vody
a v neposlední řadě, jako právě zde v Tanvaldu, i možnost získávání zelené energie z obnovitelného zdroje. Oproti tomu
negativním důsledkem jezu je rozdělení
řeky na izolované segmenty znemožňující
migraci živočichů, míchání populací a vyvolávající tím i snižování jejich odolnosti
nutné pro jejich zdravý rozvoj. Za přírodu
pak musí s nemalými náklady zaskočit
člověk a své vlastní, dílem škodlivé, zásahy
různým způsobem napravovat.
Aby mohla rybí populace v řece Kamenici překonat třímetrový rozdíl hladin,
bylo třeba vyprojektovat lomenou rybí
dálnici širokou 1,2 metru o délce 66 metrů rozdělenou na třicet komor, v kterých
si migrující ryby budou moci odpočinout.
Konstrukce je železobetonová, přičemž
přepážky mezi komorami a dno žlabu je
osazeno přírodními kameny a balvany
tak, aby mohly ryby nerušeně proplout celým rybím přechodem. Důležitý je zejména směr proti proudu, tedy z dolní vody
do horní, proto se také u rybího přechodu
pro laika poněkud překvapivě říká VSTUP
místu, odkud voda pod jezem vytéká a VÝSTUP naopak místu, kde do žlabu tvořícího
rybí přechod voda nad jezem natéká. Důležitou součástí rybího přechodu je i přímé převedení části průtoku do místa, kde
do něj mají ryby vstupovat, čímž se vytvo-
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ří vábicí proud, který tak ukáže správnou
cestu rybám zvyklým putovat místem největšího protiproudu.
Stavba tanvaldského rybího přechodu
nyní spěje do své závěrečné fáze a na podzim bude přechod uveden do zkušebního
provozu, během kterého proběhne monitoring funkčnosti. Monitoring spočívá
v odlovení a očipování rybí populace v počtu stovek kusů. Následně se pak pomocí
čtecích čidel zjišťuje, jak se ryby naučily

novou cestu rybím přechodem využívat,
zda se nebojí do žlabu vstoupit a zda také
na druhé straně vyplavou nebo zda se z nějakých důvodů obrátí a vrací zpět do dolní
vody. Vzniklá statistika se vyhodnocuje jak
z hlediska druhové rozmanitosti, tak z pohledu velikosti migrujících ryb, sleduje se,
ve kterém období je migrace četnější a kdy,
zejména při velkých vodách, ustane úplně.
Právě velká voda se během výstavby
nevyskytovala nijak vzácně a řádně komplikovala výstavbu. Došlo k několikanásobnému zaplavení stavební jámy a k narušení vybudovaných vodních hrázek.
Červencová velká voda například zhatila
přípravu betonáže dolního oblouku rybího přechodu, když připravené bednění
vyplněné tunami ocelové výztuže zalila
bahnem, kamením a vším, co taková velká
voda obvykle přináší.
Součástí stavby je i zvelebení okolí jezu,
takže se obyvatelé a návštěvníci Tanvaldu mohou těšit nejen na zajímavou technickou stavbu, ale i na důstojnější úpravu břehů řeky Kamenice v místě vstupu
do města.
Ludmila Rosenbaumová

Opravy komunikací •
V srpnu proběhlo frézování místní komunikace ulice Palackého, v úseku od křižovatky s ulicí Nemocniční včetně křižovatky u sportovní haly. Současně s touto
opravou proběhla oprava úseku horkovodu Teplárenství Tanvald s.r.o.
-red-
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Mobilní sběr nebezpečného odpadu
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Město Tanvald v souladu s Pravidly pro mobilní sběr nebezpečných odpadů a ve spolupráci s firmou FCC Liberec provede dne 2. 10. 2021 (sobota) mobilní sběr nebezpečného
odpadu.
Seznam stanovišť a časová rozmezí sběru.
HORNÍ TANVALD
9,00 – 9,10 hod.
křižovatka ul. k Dubu a Kostelní
9,15 – 9,25 hod.
křižovatka ul. Údolí Kamenice a Valašská (u bývalé kovárny)
TANVALD
9,35 – 9,45 hod.
ul. Radniční u č.p. 559 (u bývalých skokanských můstků)
9,50 – 10,00 hod.
Křižovatka ul. Palackého a u Stadionu (parkoviště pod sport. halou)
ŠUMBURK NAD DESNOU
10,05 – 10,15 hod.
křižovatka ul. Popelnická a Vítězná
10,20 – 10,30 hod.
křižovatka ul. Na Balkáně a Příkrá
10,45 – 10,55 hod.
křižovatka ul. Vítězná a Lesní (u autobusové zastávky u Žáků)
ČESKÝ ŠUMBURK
11,05 – 11,15 hod.
ul. Českošumburská u bývalé školy č.p. 68 (křižovatka)
ŽĎÁR
11,35 – 11,45 hod.
u bývalé hasičské zbrojnice e.č. 49
11,50 – 12,00 hod.
u střediska TS Žďár 98
Občané města Tanvaldu mohou ve stanovený čas do sběrného vozu bezplatně odevzdat zejména následující druhy odpadů:
• rozpouštědla (benzín, aceton, čističe skvrn...)
• zbytky barev, laků, nádoby a štětce se zbytky barev
• akumulátory a baterie všech druhů
• zbytky chemikálií (kyseliny a zásady, tmely, lepidla, fotoroztoky...)
• prostředky na ochranu rostlin (pesticidy, herbicidy, insekticidy...)
• olejové filtry, hadry znečištěné olejem, upotřebené oleje
• zářivky, úsporné žárovky, výbojky • rtuťové teploměry a spínače
• kosmetika • tlakové rozprašovače • léky • nádoby se zbytky škodlivin
Na sběrná místa je zakázáno odkládat odpad mimo stanovenou dobu.
Dále upozorňujeme občany, aby nenosili na stanoviště elektroodpad. Tento je možné
odevzdat vždy poslední sobotu v měsíci od 8,00 do 11,00 hodin v České ulici nebo si objednat bezplatný odvoz větších elektrospotřebičů (televizory, radia, mrazáky, sporáky
mikrovlnné trouby, myčky, pračky apod.) na tel. 483 369 554.
Drobné elektrospotřebiče (vysoušeče vlasů, varné konvice, žehličky, mixéry, radia,
přehrávače, kalkulačky apod.) je možné odkládat do kontejnerů na drobný elektroodpad.
Baterie a malé akumulátory je rovněž možno odkládat do samostatného boxu kontejnerů na drobný elektroodpad.

Benefice pro Horní Tanvald

•

V neděli 15. srpna proběhl v kostele sv.
Petra a Pavla na Horním Tanvaldě benefiční koncert na podporu oprav krovu tohoto kostela. Vystoupila Harmonia Tanvald a Musica (K)lasica- hudební uskupení
rodiny Kolčavových. Na programu byly
skladby duchovního charakteru od renesance po současnost a malá přednáška
o perinatálním hospici Dítě v srdci věnující se péči o rodiny, které přišly o dítě v prenatálním nebo postnatálním věku. Musica (K)lasica zpívá vždy na podporu tohoto
hospice, v Tanvaldě to byl její 9. koncert,
který výjimečně podpořil opravy tanvaldského kostela. Celkový výtěžek 3750,-KČ
poputuje na transparentní účet spolku
123-2832790227/0100. Všem moc děkujeme.
Daniela Šebestová

Pozvání na slavnosti!
Druhý víkend v září pro vás město
Tanvald připravilo již 28. ročník Tanvaldských slavností. Akce se uskuteční od pátku 10. 9. 2021 do neděle 12. 9.
2021 v areálu Kempu Tanvaldský Špičák. Po celou dobu Tanvaldských slavností pro vás bude, kromě kulturního
programu, připravena i pestrá nabídka
občerstvení.
Přijďte se pobavit. Vstupné je zdarma. Program najdete na straně 11.
-red-

Děkujeme
všem dárcům
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Jak nám sdělil starosta SDH Šumburk
Michal Kottan, podařilo se vybrat na hasičské zábavě 18.276 Kč pro lidi postižené
tornádem. Bylo to i díky některým kapelám, které se vzdaly honoráře ve prospěch
sbírky. Členové SDH Šumburk částku dorovnali na 25.000 Kč. Nechtěli však posílat
peníze někam na účet, proto se spojili se
sborem dobrovolných hasičů obce Kryry
a oni vytipovali dvě babičky (obě přes osmdesát let), kterým zástupci SDH Šumburk
předali peníze osobně. Tímto hasiči děkují
všem, kteří přispěli na dobrou věc a udělali tak babičkám neskutečnou radost.
-red-

Městská policie má novou posilu
V měsíci červnu 2021 doplnil řady MP
Tanvald nový strážník Lubomír Knap, který má mnohaleté zkušenosti práce u PČR.
-red-
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Senioři z Tanvaldu nelenošili ani o prázdninách
Klub seniorů 2 pořádal v prázdninových
měsících dva zájezdy do blízkého okolí Tanvaldu. Za pečlivého dodržení všech protiepidemických opatření jsme se v červenci vydali malým autobusem do Návarova.
Očekával nás zde místní správce. Ukázal
nám vstupní halu zámku a kapli. Provedl
nás parkem a otevřel i bývalou konírnu,
která je nyní upravena jako prostor pro pořádání nejrůznějších oslav pod nevídanou
klenbou z místního kamene. Pamětníci
z řad pracovníků n.p. Seba byli překvapeni změnami, které zde současní majitelé
provedli.
Autobus nás svezl do údolí Kamenice
k secesnímu penzionu Rusalka. Palackého
stezka byla sice začátkem července uzavřena, ale k pramenu posledního českého
krále, císaře Karla I. jsme se přesto podívali, ba i vody napili.
Vyhlídkovou jízdou přes Lhotku, Zlatou
Olešnici a Rejdicemi na Příchovice jsme
zastavili až u Turnovské chaty pod Štěpánkou. Na rozhlednu skutečně větší část
účastníků v krásném počasí vystoupila
a pokochala se báječnými rozhledy. Ostatní se spokojili s prohlídkou tolik diskuto-

vaného válečného pomníku v prostoru
pod Štěpánkou. Po návratu na Turnovskou
chatu bylo pro nás připraveno vynikající
občerstvení. Mnozí si potom ještě kupovali
tu tlačenku i domů.
V srpnu byl pořádán druhý zájezd pro ty,
kteří se do červencového nevešli. Za stejných podmínek vybaveni lahvičkami
minerálky jsme stejným autobusem jeli

na Mariánskou Horu. Většina z nás dosud nebyla na nové rozhledně na Světlém
vrchu. Měli jsme štěstí na počasí a jasné
obzory. Viděli jsme i Bezděz, který na panoramatickém náhledu krajiny ani nebyl
uveden. Cestou zpět k autobusu jsme se
ještě zastavili u Mariánských schodů. Někteří z nás si několik kamenných schodů
sešlo, aby si tu dělnickou zkratku do Desné
vyzkoušelo.
Dalším cílem byl vrchol Tanvaldského Špičáku. Autobus se s námi propletl
serpentýnami Weberlochu do Albrechtic
k sedačkové lanovce. Tak jsme se snadno
dostali na vrchol. Výlet hodný amerických
turistů! Obešli jsme všechny dostupné
skalní vyhlídky i rozhlednu.
Mezitím nám pečlivé organizátorky paní
Synovcová a Harcubová v restauraci zajistily odpolední kávu s borůvkovým koláčem.
Spokojeni jsme sjeli opět lanovkou k autobusu, který nás rozvezl po domovech.
Moc děkujeme organizátorkám za skvělý nápad udělat pro důchodce takové výlety. Možná jsme na těchto místech byli naposledy a někteří i poprvé v životě.
Pepa JOE Kuna

Stezka kolem Kamenice měla v minulosti svou předchůdkyni
Nedávno zrekonstruovaná stezka kolem
Kamenice měla v minulosti svou předchůdkyni. Krátce po válce byla tato cesta
vyznačena turistickým značením a sice
žlutou barvou. Tato místa lidi lákala svým
romantickým vzhledem. Tehdejší turističtí
nadšenci a obdivovatelé přírody jí dali název Ptačí rezervace. Pan Bachtík, člen odboru turistiky, který provozoval fotografické
studio v domě pod šumburským kostelem,
pořídil velmi kvalitní fotografie přírody
na Tanvaldsku. V nádražní budově a jiných
místech ve městě byly velké tabule s těmito
fotografiemi přírody na Tanvaldsku. Mezi
nimi ta s velkým skaliskem, kde cesta prochází těsně kolem a vlastně pod ním.
Jdeme-li od tanvaldské zastávky, cesta
vede podle aleje vzrostlých mohutných
listnáčů. Vedle nich je rovný terén zarůstající vegetací. Za mého mládí kolem roku
1955 se tam pravidelně scházeli chovatelé
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psů a cvičili je tam. K tomu účelu tam byly
zvýšené lávky a překážková dráha pro výcvik psů.
V myslích lidí ale postupně význam cesty a její atraktivita upadala a její název se
jevil jako příliš honosný a odtažený od reality. Cesta byla oficiálně zrušena, značky
zatřeny a dnes již po nich nenajdeme ani
stopu.
Velmi oceňuji to, jak byla cesta v současnosti zvelebena. Atraktivita těchto míst
znovu výrazně vzrostla instalací informačních tabulí o její historii. Za to všechno velice děkuji všem, kdo se o vybudování
cesty zasloužili.
Tanvaldští turisté, kteří iniciovali vznik
tehdejší „Ptačí rezervace“ jak jí říkali
a později se jim samým zdála nezajímavá,
by se dnes jistě divili a určitě by pochválili
její současný stav.
Pavel Friedl

Pod Kempem Tanvaldský Špičák se pilně pracuje
Pod Kempem Tanvaldský Špičák buduje firma Dirty Parks (www.dirty-parks.cz)
PUMPTRACK hřiště. Je to nový typ zábavného sportoviště pro širokou veřejnost.
Přesně tvarované vlny a klopené zatáčky
umožňují při správných pohybech těla
jízdu na kole bez šlapání. Asfaltový a modulární pumptrack je určen i pro skateboard, longboard, inline brusle a koloběžky. Je vhodný pro každého bez rozdílu věku
nebo zkušeností. Už při první jízdě většina
začátečníků zjistí, jak pumptrack funguje
a že se jedná o velice zábavnou sportovní
aktivitu. V Tanvaldě lenochům pšenka nepokvete!
-red-
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V září 2021 oslaví životní jubileum

KPOZ a Senior klub Šumburk pořádá
22. září 2021 výlet pro tanvaldské seniory.
Cílem je pohádkový svět Hradu a zámku
Staré Hrady s prohlídkovým okruhem „Život za císaře pána“. Přihlášky a další informace v Infocentru Tanvald od 6. září 2021.
-aliSenior klub I. Šumburk
zve všechny, kdo mají rádi muziku,
na „Posezení s harmonikou“, které se
koná v Penzionu č. 593 na Šumburku
21. září 2021 od 15 hodin. Můžeme si poslechnout i zazpívat krásné známé melodie, které nám na akordeonu zahraje paní
Jitka Indráčková. Káva a chutná sušenka
bude připravena. Na shledanou (po tak
dlouhé odmlce) se těší Senior klub.
Senior klub II. Tanvald - Výšina
Vás zve na přednášku s Petrem Hamplem, známým tanvaldským houbařem.
Houby okolních lesů a jejich kuchyňské
zpracování. Ve čtvrtek 2. 9. 2021 od 16:00
hod. v prostorách Rodinného centra Maják, U Školky 579, Tanvald Výšina
Káva, čaj, něco sladkého, popovídáme...

Milí žáci, vážení rodiče,
kolegové,
prázdniny utekly jako
voda a já bych vám chtěla
všem popřát klidný
start do nového školního roku.
Učitelům, aby měli dostatek sil a moudrosti provázet svěřené děti, aby byli laskaví
a spravedliví, a aby jim jejich práce přinášela radost.
Všem dětem přeji, aby tento školní rok
byl pro ně přínosný, plný poznávání světa
a hodnoty přátelství.
Našim prvňáčkům přeji, aby se jejich třída pro ně stala radostným a podnětným
místem, kam se budou těšit.
Deváťákům přeji, aby tento školní rok dokázali zapnout všechny své síly, aby si vybrali tu pravou školu a zodpovědně se připravili na přijímací zkoušky. A zároveň, aby
si naplno užili každou chvíli, kterou tu spolu
se svými spolužáky a učiteli stráví.
Rodičům a ostatním blízkým přeji, aby
byli svým dětem dobrým příkladem a oporou.
Teď už zbývá jen vykročit tou správnou
nohou.
Jana Tůmová

Ludmila Fejklová
Helena Potužáková
Václav Materna
Dušan Srb
Ludmila Procházková
Růžena Zemanová
Jiří Hušek
Michal Herák
František Pulda
Monika Sedláková

Jaroslav Dubský
Eva Neťuková
Petr Hampl
Jiří Machačný
Zofia Jónová
Jaroslav Šimek
Helena Vrabcová
Šárka Scheidelová
Rudolf Karban
Daniela Hedánková

Srdečně blahopřejeme oslavencům
Pokud si někdo nepřeje být uveden v TZ,
stačí zavolat na tel.: 483 369 671
(Pozor na termín uzávěrky TZ!)

Krakonošův
divadelní podzim

•

Senior kluby připravují zájezd na přehlídku Krakonošův divadelní podzim
do Vysokého nad Jizerou, která se koná
od 24. 9. do 2. 10. 2021. V době uzávěrky
ještě nebyl znám program, proto sledujte informace ve výloze infocentra, nebo
webové stránky pro seniory https://www.
tanvald.cz/aktuality/aktualityproseniory/.
Přihlášky se budou přijímat od 6. 9. 2021
v Infocentru Tanvald.
-red-

Blahopřejeme

Mnoho z vás si zcela jistě pamatuje
na paní Helenu Dejmkovou, která byla učitelkou a později ředitelkou Základní školy v Tanvaldě. Dnes tato skvělá žena žije
v Třebíči a 3. srpna oslavila krásných 100
let. K tomuto krásnému jubileu jí srdečně
blahopřejeme.
-red-

Vzpomínka na Jozefa Smoleňáka
U příležitosti nedožitých 82. narozenin
amatérského malíře Jozefa Smoleňáka
chceme připomenout jeho největší životní
zálibu, malování kopií děl světových starých mistrů. Tomuto koníčku se věnoval
po celý svůj aktivní pracovní život. Vedle
těžké práce stavaře si vždy dokázal najít
volnou chvilku, kdy se posadil ke svému
plátnu a maloval. Jako malá holka jsem
ho ráda pozorovala. Vídala jsem, jak se
mu pod štětcem rýsovaly jednotlivé rysy
obrazu. Když tatínek odešel do důchodu,
pokračoval v malování i v tomto životním
období.
Bohužel v posledních pár letech, kdy
mu byla diagnostikována Alzheimerova
choroba, tatínek ztratil zájem nejen o své
okolí, ale i o tento svůj koníček. Nakonec nás navždy opustil o Vánocích v roce
2020. Proto se rodina rozhodla uspořádat
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•

vzpomínkovou výstavu jeho obrazů, aby se
s jeho díly mohla seznámit širší veřejnost
města Tanvaldu. Výstava bude zahájena
13. září 2021 v prostorách Městské knihovny. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
Za rodinu dcera Jana Spudilová

září 2021
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Co projednala rada města
Výběr z usnesení ze schůze Rady města
Tanvald konané dne 2. 6. 2021
■ RM projednala zprávu odboru rozvoje a KV o stavu místní komunikace v ulici
Hartigova stezka, v úseku u nemovitosti
č.e. 96, a ukládá odboru rozvoje a KV předložit komplexní řešení dopravní obslužnosti komunikace v ulici Hartigova stezka
i její opravy.
■ RM souhlasí s umístěním stavby napojení sjezdu ze zpevněné plochy z pozemkové parcely č. 859/2 v katastrálním
území Šumburk nad Desnou na místní komunikaci ul. Lesní, na pozemkové parcele
č. 2623/1 v katastrálním území Šumburk
nad Desnou v majetku města Tanvald, dle
předložené žádosti společnosti THF dřevěné skeletové domy, s.r.o. Bohdalovice 84,
Velké Hamry.
■ RM rozhodla uvolnit finanční prostředky ve výši 49.500 Kč na úhradu kontejnerového stání s aretačním systémem
ASACONT v ulici Radniční a provést příslušné rozpočtové opatření č. 23/2021.
1/ schvaluje poskytnutí finančního daru
ve výši 10.000 Kč společnosti Fokus Liberec, o.p.s., se sídlem Nezvalova 662/18, Liberec XV – Starý Harcov;
■ RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 26/2021:
PŘIJATÉ TRANSFERY na zmírnění negativních dopadů kompenzačního bonusu
na daňové příjmy obcí 257.129,16 Kč
FINANCOVÁNÍ Převod hospodářského výsledku z minulých let - 257.129,16 Kč
■ RM rozhodla vrátit nevyužitou dotaci
ÚZ 98033 – Asistence pro sčítací komisaře
ČP při SLDB 2021 zpět do státního rozpočtu.
■ RM projednala a vzala na vědomí materiál „Petice za ochranu dětských hřišť“
doručený dne 31.05.2021 a konstatuje, že
se bude touto záležitostí vzhledem k závažnosti situace na dětských hřištích v ul.
Okružní a v ul. U Školky zabývat.
Výběr z usnesení ze schůze Rady města
Tanvald konané dne 21. 6. 2021
■ RM vydává záměr na prodej části pozemkové č. 815/1 (trvalý travní porost)
o výměře cca 340 m2 v katastrálním území
Tanvald paní E. za účelem zajištění přístupu k rodinnému domu č.p. 25, ul. Pod Špičákem, Tanvald.
■ RM:
1/ rozhodla na základě vydaného a zveřejněného záměru pronajmout část pozemkové parcely č. 328/73 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 485 m2 v katastrálním území
Tanvald Stavebnímu bytovému družstvu
Špičák, se sídlem Krkonošská 181, Tanvald
za účelem užívání jako zázemí u bytového
domu čp. 533, čp. 534, čp.535, ul. Radniční,
Tanvald na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 6,00
Kč/m2/rok;
2/ schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Tanvald a Stavebním bytovým družstvem Špičák, se sídlem Krkonošská 181,
Tanvald týkající se pronájmu části pozem-

•

kové parcely č. 328/73 v katastrálním území Tanvald dle předloženého návrhu.
■ RM rozhodla schválit Smlouvu o dílo
na vypracování projektové dokumentace
na projekt „Revitalizace prostoru Horská –
Sportovní – Tanvald“ mezi Ing. arch. Martinem Hilpertem, IČ: 68259042, Frýdštejn
142, 463 42 pošta Hodkovice nad Mohelkou a městem Tanvald a kupujícími dle
předloženého návrhu.
■ RM souhlasí se stavbou zemní kanalizační přípojky pro Obvodní oddělení Policie České republiky na pozemkové parcele
č. 1928 a pozemkové parcele č. 1831/4 v k.
ú. Tanvald, které jsou ve vlastnictví města
Tanvald, dle předložené situace.
■ RM souhlasí s vybudováním sjezdu ze
zpevněné plochy umístěné na ppčk. 708/3,
k. ú. Tanvald na ppčk. 1860/2, k. ú. Tanvald,
která je ve vlastnictví města, dle požadavku pana N.
■ RM schvaluje Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství
a zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4 a městem
Tanvald podle předloženého návrhu.
■ RM vydává Nařízení č. 1/2021, kterým
se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov zařizovací obvod Tanvald podle předloženého návrhu.
■ RM jako zřizovatel uděluje Základní
umělecké škole Tanvald, příspěvkové organizaci v souladu s Čl. VI, písm. A odst.2)
zřizovací listiny souhlas s nabytím hudebních nástrojů: Digitální piano Roland,
Baryton saxofon Yamaha. Soprán saxofon
Yamaha, Tympánu Adams26“ a Tympánu
Adams 29“ v hodnotě 334.000 Kč.
■ RM rozhodla v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
schválit příspěvkové organizaci Mateřská
škola Tanvald, U Školky 579, Tanvald použití fondu investic ve výši do 55.000 Kč
na pořízení pískoviště „Kostička“.
■ RM souhlasí se stavbou zemní plynovodní přípojky dle požadavku TABYS s.r.o.
se sídlem Protifašistických bojovníků 183,
Tanvald pro objekt čp. 315, ulice Pod Špičákem, Tanvald na pozemkové parcele č.
340/1 a pozemkové parcele č. 322/11 v k.
ú. Tanvald, které jsou ve vlastnictví města
Tanvald, dle předložené situace.
■ RM schvaluje Smlouvu o poskytování právních služeb mezi městem Tanvald
a společností ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Plzeňská 3350/18, Praha 5, IČO 06717586, podle předloženého
návrhu.
■ RM povoluje v souladu s ustanovením
§ 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku z nejvyššího počtu dětí pro školní rok
2021/2022 následovně:
MŠ Wolkerova 378, Tanvald, část Šumburk
nad Desnou – 1 třída - 28 dětí (dle kapaci-
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ty), MŠ Radniční 540, Tanvald – 2 třídy - 25
dětí na třídu a 1 třída (dle kapacity) na 18
dětí, MŠ U Školky 579, Tanvald – 3 třídy 28 dětí na třídu (dle kapacity).
■ RM schvaluje pracovní plán rady města na II. pololetí 2021 dle předloženého návrhu.
Výběr z usnesení ze schůze Rady města
Tanvald konané dne 28. 7. 2021
■ RM nesouhlasí s pronájmem části pozemkové parcely č. č. 2750/1 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 2,7 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou
za účelem rozšíření parkovacího místa
u nemovitosti st.p.č. 1125 v katastrálním
území Šumburk nad Desnou, jejíž součástí
je stavba: bez čp/če, garáž.
■ RM rozhodla uvolnit finanční prostředky z rozpočtové rezervy ve výši 41.
140 Kč na zajištění závěrečného vyhodnocení auditu projektu „Realizace energetických úspor v objektu sportovní haly,
ul. U Stadionu č.p. 588, Tanvald“ a provést
příslušné rozpočtové opatření č. 39/2021.
■ RM rozhodla poskytnout SH ČMS
– SDH Dneboh, se sídlem Dneboh 56,
Mnichovo Hradiště peněžitý dar ve výši
3.000 Kč a provést příslušné rozpočtové
opatření.
■ RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 40/2021:
PŘIJATÉ TRANSFERY na projekt ZUŠ Tanvald “Akademie umění a kultury pro seniory“
92.400 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ projekt ZUŠ Tanvald “Akademie umění a kultury pro seniory“
92.400 Kč
■ RM rozhodla provést rozpočtové opatření č. 41/2021:
PŘIJATÉ TRANSFERY na zmírnění negativních dopadů kompenzačního bonusu
na daňové příjmy obcí + 1.004.970,72 Kč
FINANCOVÁNÍ Převod hospodářského výsledku z minulých let - 1.004.970,72 Kč
■ RM rozhodla vydat záměr na pronájem části pozemkové parcely č. 34/4 v k. ú.
Šumburk nad Desnou a části pozemkové
parcely č. 375/119 v k. ú. Tanvald společnosti Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12,
Libeň, Praha 9 za účelem umístění, provozu, servisu a případné obměny automatu
sloužícího k vydávání zásilek a poskytování dalších služeb.
■ RM schvaluje záměr projektu obnovy dvou centrálních křížů na hřbitově
v Horním Tanvaldu. Za účelem zajištění
financování obnovy křížů *RM souhlasí
s podáním žádosti na získání dotace z Česko-německého fondu budoucnosti s termínem podání žádosti do 15. 08. 2021 prostřednictvím spolku Omni Cimiterium z.s.,
se sídlem Londýnská 254/7, 120 00 Praha 2
Vinohrady.
Výběr z usnesení ze schůze Rady města
Tanvald konané dne 6. 8. 2021
■ RM schvaluje Dodatek ke smlouvě
o sdružených službách dodávky elektřiny
na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023 mezi
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Co projednala rada města
městem Tanvald a společností EP Energy Trading, a.s., se sídlem Klimentská 46,
Praha 1 dle předloženého návrhu.
Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Výběr z usnesení ze zasedání
Zastupitelstva města Tanvald
konaného dne 9. 6. 2021
■ ZM schvaluje účetní závěrku města
za rok 2020.
■ ZM po projednání závěrečného účtu
za rok 2020 vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.
K majetkoprávním záležitostem
■ ZM:
1/ na základě vydaného a zveřejněného
záměru rozhodlo prodat části pozemkové parcely č. 659/10 (trvalý travní porost) v katastrálním území Šumburk nad
Desnou označené podle geometrického plánu č. 1146-11/2021 jako pozemková parcela č. 659/10 (trvalý travní porost)
o výměře 997 m2 a pozemková parcela č.
659/11 (trvalý travní porost) o výměře 1961
m2 následovně: a/ pozemkovou parcelu č.
659/10 (trvalý travní porost) o výměře 997
m2 manželům S. za účelem rozšíření zázemí u rodinného domu č.p. 385, Sladká
Díra, Tanvald, část Šumburk nad Desnou
za kupní cenu ve výši 59.500 Kč; b/ pozemkovou parcelu č. 659/11 (trvalý travní
porost) o výměře 1961 m2 panu Š. za účelem rozšíření zázemí u rodinného domu
č.p. 356, Sladká Díra, Tanvald, část Šumburk nad Desnou za kupní cenu ve výši
70.000 Kč.
2/ rozhodlo neprodávat část pozemkové
parcely č. 265/8 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře cca 24 m2 v katastrálním území Tanvald za účelem stavby
garáže.
3/ rozhodlo neprodávat část pozemkové
parcely č. 1070/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 814 m2 a část pozemkové parcely
č. 1111/1 (trvalý travní porost) o výměře cca
1032 m2 vše v katastrálním území Tanvald
za účelem využití pro volnočasové aktivity
spolku KOK, o.s., se sídlem Poděbradova
3178, Kladno.
4/ rozhodlo neprodávat pozemkovou
parcelu č. 1142/2 (ostatní plocha – neplodná půda) o výměře cca 118 m2 v katastrálním území Tanvald za účelem rozšíření zázemí u rodinného domu čp. 395,
ul. Valašská, Tanvald.
5/ rozhodlo darovat části pozemkové parcely č. 1017 (ostatní plocha – neplodná půda) v katastrálním území Tanvald označené podle geometrického
plánu č. 1771-961/2019 jako pozemková
parcela č. 1017/2 (ostatní plocha – silnice) o výměře 59 m2 a pozemková parcela
č. 1017/3 (ostatní plocha – silnice) o výměře 2 m2 Libereckému kraji, se sídlem
U Jezu 642/2a, Liberec 2.
■ ZM rozhodlo uvolnit finanční prostředky na financování projektu „Tanvald
– oprava místní komunikace 23c ul. Pa-

•

lackého“ a schválit rozpočtové opatření
č.35/2021:
BĚŽNÉ VÝDAJE ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚC + 3.442.500 Kč
FINANCOVÁNÍ Převod hospodářského výsledku z minulých let + 3.442.500 Kč
■ ZM rozhodlo uvolnit finanční prostředky na financování projektu „Centrum sociálních služeb Tanvald – Kotva“
a schválit rozpočtové opatření č. 34/2021:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Centrum sociálních
služeb Tanvald – Kotva + 1.193.000 Kč
FINANCOVÁNÍ Převod hospodářského výsledku z minulých let + 1.193.000 Kč
■ ZM k doplnění vozového parku technických služeb rozhodlo:
1/ schválit pořízení nového vozidla pro
technické služby města Tanvald HiSun
Sector 550 EFi 4x4 od firmy Motocentrum
WarmUp, Svárovská 46, Liberec, uvolnit finanční prostředky na toto vozidlo a schválit rozpočtové opatření č. 28/2021:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE pořízení vozidla HiSun Sector 550 EFi 4x4 251.000 Kč
FINANCOVÁNÍ Převod hospodářského výsledku z minulých let + 251.000 Kč
2/ schválit pořízení nového závěsného
zařízení SaMASZ KBRP mulčovač boční
s paralelogramem od firmy N&N KOŠÁTKY, Kropáčova Vrutice 111, provoz Hodkovice, uvolnit finanční prostředky na toto
zařízení a schválit rozpočtové opatření č.
33/2021:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE pořízení závěsného
mulčovače SaMASZ KBRP
246.223 Kč
Financování Převod hospodářského výsledku z minulých let + 246.223 Kč
■ ZM rozhodlo uvolnit finanční prostředky na vypracování projektových dokumentací na realizaci parkovišť na území
města v ulici Pod Špičákem, v ulici Radniční a v ulici Na Balkáně a schválit rozpočtové opatření č. 32/2021:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE parkoviště ul. Pod
Špičákem na p.p.č 409/7
251.715 Kč //
parkoviště ul. Radniční za č.p. 515 – 520
179.720 Kč // parkoviště ul. Na Balkáně pod
č.p. 554 -559 158.545 Kč
FINANCOVÁNÍ převod hospodářského výsledku z minulých let + 589.980 Kč
■ ZM rozhodlo:
1/ schválit realizaci a uvolnění finančních prostředků na financování projektu
„Pumptrack - Tanvald“ a schválit rozpočtové opatření č. 29/2021:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE pumptrack Tanvald
+ 4.814.100 Kč
FINANCOVÁNÍ převod hospodářského výsledku z minulých let + 4.814.100 Kč
2/ schválit smlouvu o dílo mezi firmou
Dirty Parks s.r.o., IČ: 06864309, Soudná 10,
506 01 Jičín a městem Tanvald na realizaci
projektu „Pumptrack – Tanvald“ dle předloženého návrhu.
■ ZM rozhodlo uvolnit finanční prostředky na vypracování projektové dokumentace projektu „Revitalizace území
kolem č.p. 582 ulice Horská a Sportovní“
a schválit rozpočtové opatření č. 31/2021:
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KAPITÁLOVÉ VÝDAJE revitalizace území
kolem č.p. 582 ulice Horská a Sportovní +
427.950 Kč
FINANCOVÁNÍ Převod hospodářského výsledku z minulých let + 427.950 Kč
■ ZM rozhodlo na připravovanou akci
„Parkoviště ulice Slunná“ navýšit uvolněné finanční prostředky a schválit rozpočtové opatření č. 35/2021:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE parkoviště ul. Slunná
+ 477.000 Kč
FINANCOVÁNÍ Převod hospodářského výsledku z minulých let + 477.000 Kč
■ ZM schvaluje prodloužení termínu
splatnosti zápůjčky ve výši 2.000.000 Kč
vyplývající ze Smlouvy o zápůjčce ze dne
25. 7. 2014 mezi TJ Bižuterie, z s., se sídlem Pražská 4200/20, Jablonec nad Nisou
a městem Tanvald do 30. 6. 2024.
■ ZM rozhodlo objednat u firmy
ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Plzeňská 3350/18, Praha 5 právní rozbor případného návrhu změny Územního
plánu Tanvaldu, která by stanovila podmínky pro provádění hloubkových vrtů
na území města Tanvaldu, a vydání územního opatření o stavební uzávěře do doby
provedení takové změny územního plánu,
včetně možných důsledků pro město Tanvald.
Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Sbohem prázdniny! •
Gilbert Cesbron řekl: „Život utíká jako
prázdniny. Zprvu pomalu, pak stále rychleji.“ I tyto prázdniny utekly jako voda. Ale
protože sluníčko dětským hrám i sportování přálo, užily si děti i dospělí prázdniny do sytosti. Radostné dovádění zachytil
svým fotoaparátem Antonín Bělonožník.
-red-
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Dění v Rodinném centru Maják Tanvald
Programová nabídka:
www.centrumajak.cz
Facebook:
Rodinné centrum Maják,
Tanvald
Prázdniny byly už tradičně ve znamení příměstských táborů. Šest týdnů, mezi
12. červencem a 20. srpnem u nás mohli rodiče, kteří nemají dovolenou po celé
prázdniny ráno „odložit“ a odpoledne vyzvednout své děti ve věku 3 až 12 let. Ty zde
zažily dobrodružství, vydaly se na několik
výletů, vytvořily spoustu výrobků. Fotografie z jednotlivých tématických týdnů si
můžete prohlédnout na našich facebookových stránkách. Tamtéž najdete i pozitivní ohlasy rodičů, z nichž vybíráme:
„Moc hezký a tábor super, Adélka se těší
už na příští rok“. MM
„My děkujeme za krásný tábor, dcera
byla nadšená a rodiče taky. Velké díky patří lektorům, za super program.“ JV
„Moc děkujeme. Sebík byl nadšený... tak
snad příští rok.“ VV
Pro netáborníky jsme v době uzavření
centra uspořádali několik výletů do okolní
přírody i setkání na hřištích a přilehlé zahradě. Po skončení táborů jsme v centru
udělali velký úklid, omyli okna a v posledních srpnových dnech opět otevřeli alespoň na pár dní v týdnu pro naše nejmenší
klienty.

Poděkování
V rámci táborového týdne Poznáváme
přírodu zavítal do Majáku dne 19. 7. včelař
pan Petr Haba. Dětem i vedoucím se povídání s ukázkami velice líbilo a lektorka
Dana Beldová napsala:
„Chceme velmi poděkovat za zajímavou a přínosnou přednášku, ve které jste
nás zasvětil do života včel. Dozvěděli jsme
se, jaký propracovaný systém včelky mají
uvnitř úlu. Že každá včela si během své 21
denní vývojové fáze projde různým obdobím a mění se i její povinnosti. Už víme, jak
se narodí matka, co vše musí zvládnout, než
se stane královnou svého včelstva. Také, že
v jednom včelstvu je až 60 000 včel, asi 500
trubců a jenom jedna matka. Další den 20.
července 2021, jsme měli možnost při exkurzi podívat se přímo do úlu a na vlastní
oči vidět jejich činnost v akci. Závěrem jsme
navštívili včelín pana Patrmana z druhé
světové války. Ten byl vyhlášeným včelařem
nejen v okolí plavské Zalamáně. Děti byly
nadšené a měly nejednu otázku.“

Celkem tři měsíce jsme měli v Městské knihovně výstavu s názvem „Co se
nám děje v Majáku“. Mohli jste zde vidět
kostýmy, a dokonce draka z Cesty lesem
pohádek, dále velké množství fotografií
a předmětů připomínající naše celoroční
akce pro rodiny, péči o pěstounské rodiny
a také jste si zde mohli prohlédnout kroniku mapující začátky centra.
Maják letos slaví 20 let. Při té příležitosti
za námi koncem července přišli reportéři
z regionální televize RTM+. Krátkou reportáž s rozhovory, záběry z výstavy i z našich
prostor a příměstských táborů si můžete
pustit na webové stránce RTM+, na našem
fb a našich webových stránkách.
Od září nás čekají dopolední programy
tak, jak jsme na ně všichni zvyklí během
celého roku:
Pravidelný program v centru:
Pondělí: 9:00 – 12:00 Dopolední hernička
Odpolední setkávání rodin, svépomocná
skupina (čas upřesníme).
Úterý: 9:00 – 12:00 program pro rodiče s dětmi zaměřený na rozvoj řeči (písničky, říkadla, rytmizace), podpora sociálních vztahů,
sdílení problémů, výměna zkušeností
Středa: 9:00 – 12:00 Hravá a tvořivá dopoledne pro předškoláky (bez rodičů) - informace na čísle: 607 916 131
Čtvrtek: 9:00 – 12:00 program pro rodiče
s dětmi zaměřený na ekologickou výchovu, dílna, zdravotní cvičení
Pátek: 9:00 – 12:00 Baby Club - setkávání
maminek a jejich miminek, prostor pro
vzájemné naslouchání, sdílení, výměnu
zkušeností. Děti mají možnost vyzkoušet
si dorozumívání s ostatními dětmi při různých hrách a mají také příležitosti je pozorovat a inspirovat se. Jedná se o přirozené
setkávání a seznamování se s jinými než
rodinnými podmínkami.
V našich prostorách se pravidelně konají setkání dědečků a babiček ze Senior
klubu II, Tanvald Výšina. Dne 2. 9. v 16 hodin je čeká přednáška pana Petra Hampla,
známého tanvaldského houbaře, na téma
Houby okolních lesů a jejich kuchyňské
zpracování. Bude něco na zub, káva, čaj,
popovídáme…
Dále připravujeme tradiční akce jako
tématické dílničky, výlety po okolí v rámci eko aktivit, dýňování, relaxační Den pro
ženy, divadélka, Mikulášskou, přednášky
pro pěstouny i pro veřejnost, atd… Snad už
vše poběží běžným způsobem.
Od září si u nás také můžete domluvit
schůzku s psychoterapeutkou či využít
mediační službu – pro řešení konfliktů
a sporů volejte Věrku, tel. 723 573 080 .
Pokud se chcete stát členem / členkou
RC Maják, zastavte se za námi v centru.
Členský poplatek činí 400 Kč na půl roku,
600 Kč na celý rok. Členky neplatí vstupné na dopolední programy (kromě středy)
a mají zvýhodněné vstupné na akce RC.
PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA
V Majáku běží dva programy zaměřené
na předškolní přípravu dětí:
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•
• TRÉNINK JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ
DLE B. K. ELKONINA se speciální pedagožkou a logopedkou Mgr. Janou Hýskovou (tel. 607 776 314). Trénink podporuje
fonematické uvědomování, uvědomování
si hláskové struktury jazyka a schopnost
vědomé manipulace s těmito hláskami.
Program je vhodný pro děti z běžné populace jako stimulační program, pro děti
s odloženou školní docházkou, děti s potížemi s osvojováním čtení a psaní ve škole,
pro děti, jejichž rodiče jsou dyslektici, pro
děti z málo podnětného nebo cizojazyčného prostředí.
• PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA S VYUŽITÍM ODBORNÝCH METOD se speciální pedagožkou Mgr. Jitkou Žáčkovou (tel. 777 942 577).
Jde o rozvoj grafomotorických dovedností,
rozvoj sluchového a zrakového vnímání,
rozvoj paměti, pozornosti, slovní zásoby.
Vhodné pro děti z běžné populace jako
stimulační program, pro děti s odloženou
školní docházkou, děti s potížemi s osvojováním čtení a psaní ve škole.
Cena za lekci je v obou případech 90 Kč.
Za lekci logopedické reedukace (dyslálie,
dysfázie, porucha plynulosti řeči), kterou poskytují obě speciální pedagožky, je
50 Kč za 30 minutovou lekci. Pro rodiny
evidované v hmotné nouzi zdarma.
Sbírka Maják pro Marušku byla před
prázdninami ukončena. Pokud si ale budete chtít odložit své drobné, můžete tak
i nadále učinit v prodejně HG Market vedle hasičské zbrojnice. Tentokrát je zde
umístěna kasička sbírky Pozvedněte slabé
Nadace Euronisa. Přispět lze také na účet
sbírky č. 705705705/2700, variabilní symbol 1082021.
Peníze, které se v Tanvaldě vyberou, půjdou na vybavení terapeutické místnosti
v našem centru, kterou pracovně přezdíváme „kutloch“. Přímo v Majáku máme
za 30 Kč pár praktických předmětů - zrcátka, otvíráky a klíčenku s kolečkem do nákupního vozíku. Za příspěvky děkujeme.
Pro aktuální informace o akcích sledujte
náš web, facebookovou stránku a e-mail.
PÉČE O PĚSTOUNSKÉ RODINY, DOPROVÁZENÍ A PORADENSTVÍ PRO OHROŽENÉ RODINY v RC Maják: Klíčová pracovnice: Bc. Andrea Josífková, tel. 739 080 722,
pondělí, čtvrtek 8:30 – 11:00 hod. Doprovázející pracovník ohrožených rodin:
Mgr. Michaela Fričová, tel. 731 653 868. Poradna pro ohrožené rodiny vždy ve středu
9:00 - 11:00 hod: Mgr. Libuše Rydvalová, tel.
774 825 085
Zuzana Koldovská

Tanvaldský zpravodaj
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Dění ve Středisku volného času Tanvald

V červenci to v SVČ tradičně žilo ruchem
příměstských táborů. Svůj týden plný aktivit, zábavy, nových zkušeností a zážitků
s kamarády si užili příznivci výtvarky, šití,
kutilství, turistiky, muzicírování, rybaření i vědeckých pokusů. Svoji „Letní čurbes hernu“ dokonce zažili i ti nejmenší se
svými maminkami. Děkujeme za nadšené
ohlasy, které jsou pro nás tou nejlepší motivací pro další práci.
V době, kdy píšeme tyto řádky, balíme
na poslední - pobytový tábor, který se tentokrát odehraje v Horním Podluží (v období pravěku). Nejzajímavější táborové zážitky vám přineseme v příštím vydání TZ.
V současné době také připravujeme
kroužky na školní rok 2021/2022. Pevně věříme, že už se vše odehraje tak, jak
má, a nebude se opakovat loňský scénář,
kdy jsme kvůli pandemii museli kroužky na dlouhý čas zavřít. Přihlašování je
na našem webu www.svctanvald.cz spuštěno od 30. 8. 2021. Nově se chystáme za-

řadit pohybové hry pro nejmladší školáky.
Svého „kroužkového favorita“ si však jistě
najde každý, nabídka je pestrá. Fungovat
bude také odpolední Klub volného času,
kam je možné zavítat od pondělí do čtvrtka. Podrobnější informace o zájmových
útvarech opět přineseme v dalším čísle TZ.
Než se v říjnu naplno rozběhne kroužkové dění, chystáme pro vás akci v rámci
Tanvaldských slavností, které se uskuteční
10. – 12. 9. 2021. Stejně jako loni se proměníme v indiány a obsadíme teepee. Těšit se
můžete na indiánskou stezku plnou zábavy, sportování i poznání, a samozřejmě
také dílničky či malování na obličej.
Přejeme všem krásné „babí léto“ a těšíme se na vás v novém školním roce.
Za SVČ Alena Bartovská

Základní umělecká škola Tanvald
Konec prázdni je tu a my
již s napětím očekáváme,
jaký ten nadcházející školní rok bude. Bude čistě v naší „režii“ nebo
ho opět ovlivní různá omezení a nařízení?
O samotnou výuku strach nemáme. Pracovat s dětmi jinak - tedy jinými metodami
online jsme si již zvykli. V loňském roce se
nám podařilo i v tak těžkých podmínkách
kus práce udělat. O co jsme ale byli ochuzeni a co velmi postrádáme, jsou školní akce,
kdy naši žáci mají možnost předvést divákům co umí, setkávat se, prožívat umělecký zážitek společně s ostatními, připravovat se na ně, mít před sebou cíl, motivaci
a na co se těšit. Pevně doufáme, že opět
budeme moci spustit přípravu na Žákovské koncerty, Výchovné koncerty pro školy
a školky, Vánoční koncerty apod. Snad to
není moc troufalá představa či spíš přání
po tak dlouhé době, kdy jsme nevěděli, co
bude druhý den, takže něco dlouhodobě
plánovat bylo zcela nemožné...

• Žízeň je nutné hasit!
Obec je prý možno hodnotit podle toho,
jaký má sbor dobrovolných hasičů. Je-li to
pravda, pak je na tom Tanvald dobře.
Sbor dobrovolných hasičů Šumburk je
silná parta, která se stará o ochranu a záchranu našeho majetku a zdraví. Vyjíždí
spolu s profesionálními hasiči k zásahům
při dopravních nehodách a při požárech.
Pomáhají zdravotníkům při transportu
nemocných i při záchraně zvířat, která
uvízla na nedostupných místech. Překonávají překážky, které vznikly například
díky zabouchnutým dveřím s klíči uvnitř.
Ale to, co připravuje SDH sám, bez pomoci hasičů profíků, je akce, na kterou
se těší všichni v Tanvaldě již od jara. Jistě
uhodnete, že je to Letní hasičská country
zábava, která se letos konala 10. července.
Již od dvanácté hodiny se scházeli všichni, kteří si chtěli užít při krásném počasí
setkání s přáteli (byla mezi nimi i starostka SDH Jabloneckého okresu paní Jiřina
Brychcí s rodinou). K poslechu i tanci jim
hrály skupiny Kladíwko band, Vejlupci, Nabitý baterky, Mříčenští muzikanti
a Kompress.

•

Hned první týden v září tedy rozjedeme
výuku naplno - hlavní je domluvit si rozvrh, což není často snadné. Kromě dětí zahájí výuku i Akademie pro seniory a Tanvaldský orchestr, který začal nově svou
činnost loni v září a po měsíci a půl ji skončil. Snad letos dojde o kousek dál.
Co se týče přijímání nových žáků - individuální výuka v hudebním oboru je prakticky zaplněna - poslední místečka jsou
pouze ve výuce hry na saxofon, klarinet
a zobcovou flétnu.
Začátkem září ale stále přijímáme do kolektivních oborů, a to:
HUDEBNÍ OBOR: Pěvecké sbory:
Hlásky (pá 14.00 - 15.00) - od 5 let, Melodia
(pátek 15.00 - 16.30), Sbor pro dospělé
Kontakt: tel. 775 557 118 nebo 775 557 121
VÝTVARNÝ OBOR
- od 5 let ( kontakt: 775 557 113 )
TANEČNÍ OBOR
- od 5 let (kontakt: 775 557 112)
Za ZUŠ Petra Jedličková Šimůnková

Městská knihovna Tanvald

•

„Kopie děl starých mistrů“ vzpomínková
výstava obrazů pana Jozefa Smoleňáka
ve výstavním sálku od 13. 9. 2021

„Hudba a poezie jsou na světě to nejkrásnější, co nám život může dát“ – výstava knižních titulů z našeho fondu k 120.
výročí narození nositele Nobelovy ceny
za literaturu Jaroslava Seiferta ve vstupní
části knihovny od 1. 9. 2021.
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To, co pozvánka na zábavu nabízela, bylo
do puntíku splněno: „Žádné vstupné, jen
dobrá zábava! Občerstvení zajištěno.“
SDH Šumburk za to patří velké poděkování. Vždyť postavit pivní stany, nastěhovat lavice a stoly asi pro 500 lidí, připravit
zařízení na podávání jídla, a nápojů, točení
piva (letos Svijany a Krakonoš), smažení
sejkor... Kuchyni vládl Michal Kotan a vše
ostatní bylo zajištěno členy SDH a jejich rodinnými příslušníky. Zábava trvala
do půlhodiny po půlnoci, ani si nikdo nestěžoval na rušení nočního klidu!
Druhý den po akci byla ulice Protifašistických bojovníků, která byla den před tím
tanečním sálem, uklizena a průjezdná.
Klobouk dolů před těmi cca patnácti hasiči, kteří tak rychle, jak prostor připravili
na akci, zase bleskově uklidili!
Kolik se akce zúčastnilo lidí, nikdo nepočítal, byli z celého okolí. Poznala jsem
tam nejen tanvaldské, ale i desenské, smržovské, hamrovské a plavské občany a jistě tam byli i návštěvníci z jiných oblastí
Čech a Moravy, vždyť je doba dovolených
a prázdnin. Jisté je, že se vytočilo 21 sudů
piva a vypilo 50 litrů alkoholu. Ale aby se
neřeklo, že jsme v Tanvaldě alkoholici,
musím dodat, že toto množství odpovídá
nutnosti zapít výtečná zkonzumovaná jídla a velkému počtu přítomných.
Hasiči, děkujeme! Budeme se těšit
na další country zábavu, může být i podzimní! Věříme, že Město Tanvald podpoří
i další vaše akce, jako tuto.
-ali-
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Kohátům to ladilo!

•

O hudební produkce nebyla letos v Tanvaldu nouze. Ani v pizzerii Tanvald, kterou
všichni známe spíš pod názvem Tenis Club
Tanvald se nenechali zahanbit.
Kromě dalších akcí se například o jedno příjemné prožití pátečního pozdního
odpoledne postarala country kapela Koháti. Skupině pánů v nejlepších letech to
neskutečně dobře ladilo a se stísněným
prostorem se vypořádala zcela bravurně.
Personál restaurace se zase postaral o to,
aby návštěvníci netrpěli hladem ani žízní.
Sešli se posluchači všech věkových kategorií, a tak vládla všeobecná spokojenost,
kterou umocňoval potlesk za každou písničkou.
-vlakod-

Travesti show Techtle Mechtle a Kočky
v novém pořadu
•

V pondělí 13. 9. 2021 proběhnou

pravidelné prodejní trhy
na centrálním parkovišti.

Kino Jas Járy Cimrmana

září 2021

PÁ 3. 9.
SO 4. 9.

17 hod

Dračí země Německý animovaný rodinný film. Napínavé dobrodružství tří kamarádů, draka,
zlodějíčka a horského šotka, kteří hledají Dračí zem. České znění.

120 Kč
přístupný
91 min.

PÁ 3. 9.

19 hod

Prvok, Šampón, Tečka a Karel Nová česká komedie podle úspěšné knihy P. Hartla. Válka proti
scvrkávání varlat. V příběhu si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si
představovali. V hlavních rolích M. Pechlát, D. Švehlík, H. Čermák a M. Hofmann.

120 Kč
od 12 let
117 min.

SO 4. 9.

19 hod

Večírek Nová česká komedie Michala Suchánka. Veselý příběh bývalých spolužáků, kteří se
setkají na večírku. Hrají Jiří Langmajer, Tatiana Dyková, Karel Roden a Marek Taclík.

120 Kč
od 12 let
90 min.

PÁ 10. 9.
SO 11. 9.

17 hod

Ainbo: Hrdinka pralesa Koprodukční animovaný rodinný film. Narodila se hluboko v amazonském pralese a bude bojovat za záchranu svého domova! České znění.

120 Kč
přístupný 85
min.

PÁ 10. 9.

19 hod

Free Guy Americká akční sci-fi komedie. Bláznivý příběh bankovního úředníka, který zjistí, že
je skutečnou postavou ve videohře. V hlavní roli Ryan Reynolds. České znění.

110 Kč
od 12 let
116 min.

SO 11. 9.

19 hod

Atlas ptáků Nový český film režiséra Olma Omerzu. Komplikované rodinné vztahy ve světě
moderních komunikačních technologií. V hlavních rolích Miroslav Donutil a Alena Mihulová.

130 Kč
od 12 let
90 min.

PÁ 17. 9.
SO 18. 9.

17 hod

Mimi šéf: Rodinný podnik Americká rodinná animovaná komedie. Další veselé příběhy známých postaviček. Bráchové Tim a Ted a jejich nové dobrodružství. České znění.

110, 130 Kč
přístupný
107 min.

PÁ 17. 9.

19 hod

Shang-Chi a legenda o deseti prstenech Americký akční komiksový film studia Marvel. Superhrdina čínského původu bojuje s tajemnou organizací Deset prstenů. České znění.

120 Kč
od 12 let
121 min.

SO 18. 9.

19 hod

Cesta domů Nová česká komedie režiséra Tomáše Vorla. Závěrečný díl filmové trilogie. V hlavních rolích Bolek Polívka, Eva Holubová, Tomáš Hanák a Barbora Nimcová.

120 Kč
od 12 let
92 min.

PÁ 24. 9.
SO 25. 9.

17 hod

Chlupáčci Americký animovaný rodinný film. Koncem to všechno začíná. Od tvůrců filmu
Simpsonovi ve filmu. České znění.

100 Kč
přístupný
84 min.

PÁ 24. 9.
SO 25. 9.

19 hod

Jedině Tereza Nová česká romantická komedie. Příběh lásky, která se ocitla v nejkritičtějším
bodě. Láska je jako počasí. Nikdy nevíš, jak bude. V hlavních rolích Igor Orozovič, Veronika
Khek Kubařová a Matouš Ruml.

130 Kč
přístupný
102 min.

PÁ 1. 10.
SO 2. 10.

17 hod

Mimi šéf: Rodinný podnik Americká rodinná animovaná komedie. Další veselé příběhy známých postaviček. Bráchové Tim a Ted a jejich nové dobrodružství. České znění.

110, 130 Kč
přístupný
107 min.

PÁ 1. 10.
SO 2. 10.

19 hod

Zbožňovaný Nová česká komedie Petra Kolečka. Příběh oblíbeného pediatra, který se chystá
na zasloužený odpočinek. V hlavních rolích Jiří Bartoška, Zuzana Kronerová, Ivana Chýlková
a Jiří Langmajer.

130 Kč
od 12 let
99 min.

Předprodej v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu www.tanvald.eu nebo www.disdata.cz
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Hudební léto zahnalo nudu

•
V srpnu zase rozezvučela prostory kempu
bluegrassová skupina Handl. Její repertoár
tvoří skladby z oblasti bluegrassu, newgrassu, ale také swingu, folku či gospelu. Vybral
si každý, kdo nezůstal sedět doma u televize.
Děkujeme všem, kdo přišli a podpořili tuto
výbornou akci. Stěžovat si, že se v Tanvaldu nic neděje, a přitom nevytáhnout paty
z domu, umí každý, ale opustit teplé křesílko
vyžaduje překonat lenost. A kdo je líný, ten
rychleji stárne. A to snad nechce nikdo. Tak
doufejme, že na další akci nebudou pro velkou účast stačit lavice.
-vlakod-

V rámci Hudebního léta 2021 znělo v Kempu Tanvaldský Špičák mnoho krásných melodií, které lahodily uchu laika i znalce. Kromě jiných kapel se v červenci představila
například skupina Kaleidoskop, která vznikla už v roce 1990, a i když od té doby prošla
různými obměnami, zdravé jádro zůstalo
a hraje dodnes. Sympatickým muzikantům
budiž ctí, že jejich cílem není posouvání
hranic hudebních žánrů, ale staví především na poctivě odvedeném muzikantském
řemesle. A důkazem, že to dělají skutečně
dobře, byl vřelý potlesk po každé písničce.

Město Tanvald pořádá TANVALDSKÉ SLAVNOSTI 2021

Pátek 10. září
Kemp Tanvaldský Špičák:
Taneční zábava – skupina Kompress
Pavla Černého od 18 hodin.
Sobota 11. září
25. ročník soutěže v požárním útoku
O pohár starosty města Tanvaldu.
Od 9 hodin kategorie mužů a žen zařazená
do seriálu soutěží Jizerská liga 2021, od 14
hodin kategorie mladších a starších žáků
zařazeno do Jablonecké ligy mladých hasičů.
Jízdy vyhlídkového vláčku
Odjezdy od 9 do 17 hodin od autoškoly Štejnar za viaduktem, dále zastávka u Sportovni haly, sídliště U můstku, autokemp.
Zpět pojede vláček dolů okolo nemocnice.
Jízdné 20 Kč/osoba. Intervaly jízd cca 40
minut.
Den otevřených dveří ve školní restauraci SCOLAREST na Výšině
od 11 do 14 hodin, viz jídelní lístek.
Kostel sv. Petra a Pavla na Horním Tanvaldě otevřený pro veřejnost
od 14 do 16 hodin.
Kemp Tanvaldský Špičák:
Po celé dopoledne v areálu kempu - Soutěže, dílničky a hry pro děti. Skákací hrad,
jízda na koních, lezecká stěna, indiánské
městečko a dětská cyklodráha.

TANVALDSKÉ
SLAVNOSTI 2021
28. ročník
10. – 12. září 2021
areál Kempu
Tanvaldský Špičák
vstupné zdarma
Změna programu vyhrazena.
Časy jednotlivých vystoupení
jsou pouze orientační.

Řemeslný jarmark, místní
výrobci a prodejci, akce pro
děti, country, pop a rock,
kulturní program na venkovní
scéně, občerstvení, stánkový
prodej, výtvarné dílničky
a soutěže pro děti, v sobotu
jízdy vyhlídkového vláčku
do autokempu,
ohňostroj atd.
– 11 –

•

Sobotní program – moderuje David Jelínek (RCL):
9.30 hod.
country skupina Nonstop se
zpěvačkou Vendy - bývalá členka skupiny
Country Sisters (www.nonstop-liberec.cz)
11.30 hod. ZUŠ Tanvald - školní big
band, tance atd. (http://zustanvald.cz)
13.30 hod. Pekař se svou skupinou
(www.kapela-pekar.cz)
14.30 hod. Loutkové divadlo Prokůpek
Zásada - představení pro děti
15.00 hod. legendární skupina Těla z Liberce (tela-liberec.cz)
16.30 hod. Loutkové divadlo Prokůpek
Zásada - představení pro děti
17.00 hod. skupina Kaleidoskop (zanta.cz)
19.00 hod. rocková skupina Těsně vedle
(www.tesne-vedle.cz)
20.30 hod. ohňostroj
20.45 hod. Lifelines - melodic hardcore
(www.facebook.com/lifelinescz)
22.00 - cca 23,30 hod. K tanci a poslechu
hraje H!T! (www.skupinahiti.cz)
Neděle 12. září
Sportovní den v areálu kempu
závody na horských kolech pro všechny
věkové kategorie, a to i pro naše nejmenší v kategorii odrážedel. Prezentace místních sportovních spolků a organizací. Více
na odkazu: www.detskymtbcup.cz

září 2021
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Zdravotnické pomůcky pro domácí péči
file:///C:/Documents and Settings/Office/Plocha/eurobridge.gif



Potřebujete zdravotnické pomůcky ?



Pro následnou domácí péči nabízíme výhodně šíroký
sortiment invalidních a pečovatelských pomůcek



Polohovací postele (mechanické, elektrické)



Invalidní vozíčky

(mechanické, elektrické)



Toaletní židle

(pevné, pojízdné)

AQATEC, zvedáky, schodolezy, rotomedy, chodítka,
rehabilitační a terapeutické pomůcky.
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EURO-BRIDGE o.s.



Orlí 141/9



46001 liberec



Tel.:



Mobil:



E-mail:

klaus.burger@eurobridge.cz
oksana.burger@eurobridge.cz



Internet.

www.eurobridge.cz

+420 485100969

Fax: +420 485148538

+420 608268425, 777341155

Odvoz a likvidace
fekálií
Štěpkování větví
Mulčování trávy

Tel.:
777 822 890
Tanvaldský zpravodaj
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